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 األول االسترشادي النموذج
 االبتدائي للصف الخامس

 االستماع: السؤال األول 

 .خير اإلجابة الصحيحة استمع ثم ت

  (  الرصاص -الشبكة – مخلبه – الرمح)  أراد األسد قتل الفأر بـــــ. 

  (  الفأر والفيل واألسد -والصياد والفيل رأالف – الفأر واألسد والصياد  – واألسدوالثعلب الفأر ) شخصيات القصة هي. 

 ........................هي :............ الحكمة التي أثبتها الفأر لألسد : أكمل

 التعبير الكتابي :  السؤال الثاني 

 :ا بالصفات الشكلية والشخصية بالجدول مستعين   أكمل الفقرة الوصفية التالية

وصف 

 الشكل
 لون العينين األنف الوجه الشعر القامة
 بني متوسط الحجم أبيض بني ناعم طويل

وصف 

 الشخصية
 حب مساعدة الدقة وااللتزام

 خريناآل

على الحرص  تالميذهعلى  الصبر
 التالميذمصلحة 

واسع   ، مثقف

 المعرفة
"  عمره تيامعلمي في األربعين ، يحمل في قلبه ألبنائه الطالب الحب والعطاء ، المعلم ثالث األبوين "

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

  نص أدبي  :السؤال الثالث

 :اقرأ ثم أجب

ا ما يقفز على الغابات ذات األشجار الكثيفة، كان هناك نهر عميق واسع يقسم الغابة إلى نصفين، وكان القرد كثير   في إحدى 

ليقفز ؛ الضفة األخرى  ا اجتياز النهر إلى تلك إلى الضفة األخرى منه متمني  األشجار التي على أحد جانبي النهر وينظر 

، فوافق التمساح لكنه طلب من القرد أن ه؛ فذهب إلى التمساح وطلب منه أن يحمله على ظهراويلعب على أشجارها أيض  

موافق، لكنني تركت قلبي في الضفة الثانية : وقال -أن التمساح إذا أخذ قلبه فسيموتيعلم  فهو –، فكر القرد أول   يعطي له قلبه

عندما عبرا و، وافق  مم فكر التمساح قليل  . إلى الضفة األخرى ا بأن أعطيك قلبي بعد أن أعبرمن النهر؛ لذلك سأعقد معك اتفاق  

 .ن الهلكا، وبذلك استطاع القرد أن ينجو بنفسه مب  ا، وترك التمساح في الماء غاضرع  هرب القرد، وتسلق األشجار مس

  نجاة ( . –تسلق  –اتفاق  –اجتياز ) : " عبور " : هات من الفقرة السابقة معنى 

     " هرب ( . –وافق  –ذهب  –أخذ )                                : مضاد " رفض 

 :أََماَم َما يَِلي)×( أَْو ( ✓) َضْع َعاَلَمةَ 

  َراد القرد السباحة في النهرأ   .                                                                        (          ) 

 وافق التمساح على طلب القرد               .                                                        (           ) 

 ؟ ما رأيك فيما فعله القرد مع التمساح............................................................. 

   : نص معلوماتي :السؤال الرابع

 :اقرأ ثم أجب 

يَّة   اِلَحةُ للشُّْرِب َوالُمتَاَحةُ بُِسُهولٍَة أََهم ِ ِة، َسَواء   تَُمث ُِل الِميَاهُ الصَّ ِة العَامَّ حَّ تَمَّ اْستِْخدَاُمَها فِي أَْغَراِض الشُّْرِب أَْو االْستِْعَماِل  للص ِ

ِ أَْو إِْعدَاِد الطَّعَاِم، َفتَْحِسيُن إِدَاَرِة الَمَواِرِد الَمائِيَِّة بَِشْكٍل أَْفَضَل يُْمِكنُهُ أَْن يُعَ  ََ النُُّموَّ االْقتَِصاِديَّ للبُْلدَاِن َويُْسِهُم الَمْنِزِلي  إِلَى -ز ِ

ةُ لألَُمِم الُمتَِّحدَِة  -َحد ٍ َكبِيرٍ  ِت الَجْمِعيَّةُ العَامَّ ِ اإِلْنَساِن فِي اْستِْهاَلِك الِميَاِه َوالَمَرافِِق  -َصَراَحة  –فِي تَْقِليِل الفَْقِر، وقد أَقَرَّ بَِحق 

يَِّة بَِشْكٍل ُماَلئٍِم ِلَحيَاتِِه، فَُكلُّ فَْرٍد لَهُ الَحقُّ فِي الحُ  ح ِ ِة َوالَمأُْمونَِة َوالَمْقبُولَِة، َوالَّتِي يُْمِكُن الص ِ ُصوِل َعلَى الِميَاِه الَكافِيَِة َوالُمْستَِمرَّ

 ِ ِ أَِو الَمْنِزِلي  يًّا َوبِأَْسعَاٍر َمْعقُولٍَة َسَواء  لالْستِْعَماِل الشَّْخِصي   .الُحُصوُل َعلَْيَها َماد ِ
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 : اْستِْخِرْج ِمَن الِقْطعَةِ (أ)

 اإلعداد ( . –التحسين  –السهولة  –الصحة )                                  اليسر ": معنى "

 االستهالك ( . –الفقر  –التقليل  –االستعمال )                                : الغنى "" ُمَضادَّ  

 :أََماَم َما يَِلي)×( أَْو ( ✓)َضْع َعاَلَمةَ (ب)

  ِت األَُمُم يَِّة بَِشْكٍل ُماَلئٍِم ِلَحيَاتِهِ أَقَرَّ ح ِ ِ اإِلْنَساِن فِي الِميَاِه َوالَمَرافِِق الص ِ  (      )              .  الُمتَِّحدَةُ بَِحق 

 ....................؟ ................وتقليل الفقر تَْحِسيُن إِدَاَرِة الَمَواِرِد الَمائِيَِّة  العالقة بينما  )ج(

  : المحتوى شعر محرر من  :الخامسالسؤال 

اـــــكْن أوطانهُ مفــــــومن لم ت              فليس له في موطِن المجِد مفخرُ       *        لهُ  خر 

 يتستر   خائن    إال   هو   فما      *         ا لهم في قومِه ناصح    يبنْ  لم  ومن            
 وعنبر مسك في األنام   فذكراه        *         اـــــهل ا حامي   ي أوطانِه ـَومن كاَن ف            

 : الصحيحة اإلجابة خيرت) أ ( 

 (  يفنى – يشقى – بلىي – ىيخف )  : "يبن" مضاد. 

 ؟"  الطيبة باألخالق الجميع يذكره عنه ويدافع وطنه يحميالذي  " التالي المعنى على يدل الذي البيت ما)ب(

........................................................................... 

 :لي ما ياألبيات السابقة  هات من ( ج)

   ا مجازي اتعبير........................................................................... 

 : واعد النحويةالق : لسؤال السادسا

 :لوب أكمل بما هو مط( أ )

  (  اسما موصول   )                                    .فازت في المسابقة ...........رأيت الفتاة       

 ................. (مبتدأ مثنى   )                                                            .ماهران 

 فيما يلي : تخير اإلجابة الصحيحة(ب) 

   (  األمهات   -األمهات   -األمهات   – األمهات  )            المثاليات....................كرمت الدولة 

  (الرئة   –الرئة   –الرئتان  –الرئتين )                             .......................التدخين يؤذي 

 : سمية إلى فعليةحول الجملة اال )ج(

 ........             .....................ب يساعد المرضى  الطبي

 الخط:السؤال السابع 

 .اكتب ما يلي بخط النسخ 

 ِمْن ُكل ِ ُروِحي َودَِمي ِمْصُر الَّتِي فِي َخاِطِري َوفِي فَِمي                        أُِحبَُّها              

............................................................................................................................. 

  : اإلمالء: السؤال الثامن

  :تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

   ( ، -! - 0 -؟ )                                 ا لديككم كتاب 

  (؛  -! -0  -؟)                       الفوائدالقراءة  كثيرة 

   (،  -! - 0 -) :  و قصة           ... اقرأ التلميذ كتاب 

   

     

 



 

 3  
 

 

 

 

 ) نص االستماع ( النموذج األول  ) الصف الخامس (            

 

قتل الفأر، توسل الفأر إلى  ا في نوم عميق، ركض الفأر وأيقظه، شعر األسد بالغضب الشديد وأرادبينما كان األسد غارق  

 ؟فيم ستساعدني أيها الصغير. أنا ملك الغابة  : ا ما، سخر األسد من الفأر وقال لهاألسد أال يقتله وقال له: قد أساعدك يوم  

وبعد فترة قصيرة حوصر األسد في شبكة الصياد، فرآه الفأر وتوجه إليه ومزق الشبكة بأسنانه الحادة وأفلت األسد من 

 شكرا لك وأعتذر ألنني سخرت منك". :الصياد، وقال للفأرشبكة 

 


